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Nowa aplikacja dla kolejarzy
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 Koleje Mazowieckie zamierzają wdrożyć aplikację ułatwiającą pracę maszynistom i innym 

osobom odpowiedzialnym za obsługę pociągów tego przewoźnika.  

 Oprogramowanie ma udostępniać na tabletach dla około 600 pracowników bieżące informacje na 

temat służbowego rozkładu jazdy, które okazują się niezbędne do prowadzenia pociągu. Władze KM 

ogłosiły niedawno przetarg, w którym wyłonią dostawcę tej usługi.  

 

Przewoźnik podkreśla, że wprowadzenie takiej aplikacji ma możliwie maksymalnie usprawnić ruch 

pociągów KM. Wydaje się, że takie działania są związane m.in. z utrudnieniami w kursowaniu wszystkich 

składów podmiejskich, jakie nastąpią już w połowie kwietnia i potrwają do połowy wakacji letnich. W 

związku z budową przystanku kolejowego Ursus Niedźwiadek PKP Polskie Linie Kolejowe w kwietniu 

będą musiały skierować część pociągów dalekobieżnych po torach podmiejskich. Z kolei od 10 maja ruch 

wszystkich pociągów podmiejskich w obu kierunkach będzie się odbywał tylko po jednym torze. 

Wprowadzenie aplikacji na tablety ma pomóc kolejarzom w śledzeniu bieżących i być może częstych 

zmian w organizacji ruchu pociągów. 
 

Poza tym aplikacja ma umożliwiać przekazywanie maszynistom powiadomień wydawanych przez 

zwierzchników. Zapewni także dostęp do innych materiałów w formie elektronicznej, np. instrukcje dla 
maszynistów.  
 

Oprogramowanie będzie funkcjonować prawdopodobnie od połowy maja. 
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Podobne wiadomości

Awaria pociągu Kolei Mazowieckich 

 W wyniku awarii składu jadącego do Grodziska Mazowieckiego spółka Koleje 
Mazowieckie odwołała niektóre kursy. Przewoźnik sugeruje skorzystanie z połączeń 
zastępczych.

 EN57 wycofane z eksploatacji 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zdecydował o wyłączeniu z ruchu kilku 
pociągów Kolei Mazowieckich typu EN57. Powodem tej decyzji były usterki techniczne 
drzwi wejściowych. 

Awaria pociągu na linii średnicowej 

 Na linii średnicowej popsuł się pociąg Kolei Mazowieckich. Wszystkie składy jadące 
w kierunku zachodnim są kierowane przez Warszawę Centralną.
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Komentarze 0  

Jeszcze nikt nie wyraził swojej opinii. Możesz być pierwszy! Dodaj swój komentarz klikając na przycisk 
obok.

Portal wpr24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie nie związane z tematem artykułu, 

wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych wpr24.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów 
zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.
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